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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu
Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą
jaunimo politiką“ metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo
metodiką.
Kokybės vertinimo tikslai yra:
1. siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros,
nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos
savivaldybėse;
2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Šakių rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Šakių rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Šakių rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo
lenteles bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. spalio mėn. buvo atlikti interviu su Šakių rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore (JRK) bei savivaldybės jaunimo organizacijomis;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti įvairūs vertinimui reikalingi duomenys ir atlikta
jų analizė, taip pat atlikta dokumentų analizė ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėn. Apklausoje dalyvavo dvidešimt
vienos Šakių rajono savivaldybėje veikiančios organizacijos atstovai ir trys
savivaldybės administracijos atstovai.
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas.
Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti
duomenys ir jų analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje
pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį.
Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1
iki 5, kur 1 – visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai
atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Šakių rajono savivaldybė yra įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje, prie sienos su Kaliningrado
sritimi.
2011 m. Šakių rajono savivaldybės teritorijoje buvo 3 miestai – Gelgaudiškis, Kudirkos
Naumiestis ir Šakiai, 8 miesteliai – Barzdai, Griškabūdis, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Sintautai,
Žemoji Panemunė ir Žvirgždaičiai bei 533 kaimai.
Vertinimo tikslams savivaldybėms yra priskiriamas „kaimiškumo laipsnis“. Savivaldybės
klasifikuojamos į grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“.
Šių grupių atskyrimui taikomos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
naudojamos kiekybinės ribos1. Naudojant pasirinktą metodiką, Lietuvoje į „pusiau kaimo“
savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų
skaičiuje svyruoja nuo 32 iki 49 proc. (imtinai). Į „kaimo“ savivaldybių grupę patenka
savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 50 iki
70 proc. Kadangi „kaimo“ savivaldybių grupėje pasiskirstymo intervalas siekia 30 proc., tai
išskirsime ir „labai kaimo“ savivaldybes, kur kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau
kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Vertinimo tikslams Šakių rajono savivaldybei
priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis - pagal pasirinktą metodiką, Šakių rajono savivaldybė
priskiriama „labai kaimo“ kategorijai.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2, 2010 m. pradžioje Šakių rajono
savivaldybėje gyveno 35507 gyventojai; 2011 m. pradžioje iš viso buvo 857 gyventojais
mažiau. Remiantis JRK pateiktais duomenimis3, 2011 m. pradžioje jaunimas (14-29 m.)
sudarė 25 proc. visų gyventojų (1 lentelė).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Šakių rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje.
Gyventojų skaičius
Gyventojų skaičius
Jaunimo skaičius
Iš viso gyventojų
mieste
kaimuose
savivaldybėje
34650
9952
24415
8602
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir Šakių
rajono savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis.

1

Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms
kaimiškosioms teritorijoms. Šis poveikis pasireiškia priemiestinių gyvenamųjų zonų formavimusi ir kitais
kaimiškų teritorijų funkciniais ryšiais su miestu, kuris daro lemiamą įtaką apie didmiestį susitelkusių kaimo
gyvenamųjų vietovių vystymuisi. „Priemiesčio“ savivaldybėms priskiriamos savivaldybės, esančias
metropolinių centrų įtakoje. Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal gyventojų skaičių
didiesiems miestams yra priskiriami šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus,
kurių gyventojų skaičius didesnis nei 50 tūkst. Todėl savivaldybės, kurios yra prie metropolinių Lietuvos
centrų bei regioninio centro Alytaus - Vilniaus r. sav., Kauno r. sav., Klaipėdos r. sav., Šiaulių r. sav.,
Panevėžio r. sav. bei Alytaus r. sav. priskiriamos „priemiesčio“ savivaldybėms. Grupių atskyrimui
naudojamos EBPO taikomos kiekybinės ribos: i) į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės,
kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje sudaro nuo 32 iki 49 proc. (imtinai); ii) į
„kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų
skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc.; iii) „labai kaimo“ savivaldybėmis laikomos tos, kuriose kaimo
gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų.
2
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0.
3
JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę,
informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK
metu pateiktus faktus bei išsakytą nuomonę.
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2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS
ĮGYVENDINIMUI
Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos (JP)
įgyvendinimui savivaldybėje. Aptariami jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai,
pateikiamas savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų sąrašas ir valstybės
tarnautojų skaičius, aptariamos jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos. Taip pat
pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Šakių rajono savivaldybės JP reglamentuojančių
dokumentų struktūra, pristatomas JP turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo politikos turinio
atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių JP savivaldybėje, struktūra;
 antra, pristatomos JP savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos JP kryptys atitinka
šiuos poreikius. Taip pat aptariamos JP kryptys, kurioms skiriama daugiausiai ar
mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės ir jaunimo atstovai
(remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP strateginiame planavime.
Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, savivaldybėje
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai.
Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo programa, parodo, kaip
numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Šakių rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais4 bei Šakių rajono savivaldybės teisės aktais, kurie išvardijami
kitame puslapyje pateiktoje lentelėje.
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
Patvirtintas (metai)
1. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės
2009
jaunimo politikos koncepcija
2. Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl savivaldybės
2009
jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir tarybos sudėties
patvirtinimo
3. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa
2011
4. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
2009
5. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.
2009
6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.
2010
7. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.
2011

4

LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR
labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR
Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymai.
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Dokumentas
8. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.
9. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m.
10.Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai
11.Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2009 metams
12.Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2010 metams
13.Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2011 metams
14.Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2009 m.
15.Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių

Patvirtintas (metai)
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2010
2011

Vienas svarbiausių jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Šakių rajono savivaldybėje
reglamentuojančių dokumentų yra 2009 m. Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta
Šakių rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje
formuluojami savivaldybės jaunimo politikos tikslai ir principai, numatoma, kokios
institucijos atsakingos už jaunimo politikos tikslų įgyvendinimą5.
Koncepcijoje numatyta, kad jaunimo politikos tikslus, principus ir kryptis formuoja
savivaldybės taryba, kuri taip pat tvirtina jaunimo politikos įgyvendinime dalyvaujančios
Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nuostatus ir sudėtį, o įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybės administracijai padeda jaunimo reikalų koordinatorius.
Šakių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų
tarybos siūlymus, formuoja Savivaldybės jaunimo politikos tikslus, principus ir kryptis bei
savo teisės aktais įtvirtina nuostatas pagal kurias šie tikslai įgyvendinami. JRT nagrinėja
svarbiausius jaunimo politikos klausimus ir teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo
ir jaunimo organizacijų poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti,
kad jaunimo politika Šakių rajono savivaldybėje yra gerai reglamentuota. Nuo 2009 metų
galioja savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, įtvirtinanti savivaldybės tikslus bei
funkcijas bei numatanti atskirų institucijų veiklas bei kompetencijas, formuojant jaunimo
politiką. Be to, savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kurios veikla išsamiai
reglamentuota savivaldybės teisės aktais, ir kuri siekia dirbti ne tik su savivaldybe, bet ir su
kitomis jaunimo organizacijomis.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Pagrindiniai savivaldybės jaunimo politikos tikslai:
 identifikuoti Šakių rajono savivaldybės jaunimo ir jaunimo organizacijų situaciją
rajone;
 sudaryti sąlygas formuotis atsakingai, pilietiškai, demokratiškai ir kūrybiškai
asmenybei;
 sudaryti jaunimui palankią socialinę, politinę ir pilietinę aplinką, užtikrinant jaunų
žmonių pilietines, socialines, politines teises;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį šalies bei rajono
gyvenimą;
 rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo
nusikalstamumo bei žalingų įpročių prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis
aktualiomis jaunimo problemomis.

5

Šakių rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, 2009.
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stiprinti jaunimo organizacijų potencialą.
sudaryti sąlygas jaunimo organizacijoms dalyvauti sprendimų priėmime, formuojant
Savivaldybės jaunimo politiką.

Koncepcijoje numatyta, kad savivaldybė visapusiškai skatina jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų kūrimąsi ir veiklą, kiekvienais metais skiria lėšas jaunimo veiklos programai
įgyvendinti. Programos lėšos naudojamos jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir
organizacijų, dirbančių su jaunimu, veiklos projektams finansuoti. Be to, jaunimo
organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu,
sudaromos lengvatinės sąlygos naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, technine
įranga, kitomis materialinėmis vertybėmis.
Koncepcijoje taip pat numatyta organizuoti jaunimo lyderių, jaunimo bei su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovų mokymus aktualiomis temomis, pagal galimybes remti
jaunimo darbuotojų (švietimo, kultūros, sporto, socialinių ir kt.) t.y. asmenų, galinčių
kvalifikuotai teikti jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą
bei organizuoti jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, rengimą.
Savivaldybės 2011-2017 m. strateginiame plėtros plane jaunimo politikai nėra skiriama
atskira sisteminė plano dalis ar skyrius, tačiau numatomi atskiri tikslai, susiję su jaunimo
situacija rajone – pavyzdžiui, tikslas skatinti jaunų žmonių verslumą, jaunimo užimtumą.
Be to, nuo 2009 metų savivaldybėje tęsiamas Šakių rajono jaunimo programos
įgyvendinimas, kuria siekiama kryptingai formuoti jaunimo politikos pagrindus, kurti jaunimo
reikalų patikėtinių tinklą seniūnijose, skatinti ir palaikyti jaunimo pilietines iniciatyvas, gerinti
tarpinstitucinį bei tarpžinybinį bendravimą jaunimo reikalais. Šioje programoje numatytas
jaunų žmonių profesinių, verslo ir veiklos galimybių ugdymas, jaunimo organizacijų patirties,
mainų ir kitokių iniciatyvų skatinimas, jų viešinimas, siekiant motyvuoti jaunimą būti
iniciatyviam ir dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje.
Savivaldybė taip pat įgyvendina 3 nacionalines programas, susijusias su jaunimu: jaunimo
verslumo skatinimo, vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos ir jaunimo politikos
plėtros savivaldybėse.
Apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos atstovai savivaldybės vykdomą jaunimo
politiką įvertino labai gerai6, palankiau negu kitų organizacijų atstovai – visi vertinimai skiriasi
beveik balu (1 pav.). Visgi aiški tendencija, jog geriausiai vertinamas savivaldybės jaunimo
politikos atitikimas savivaldybės jaunimo situacijai ir poreikiams – savivaldybės atstovai šį
aspektą įvertino labai gerai (4,7 balo iš 5 galimų), kitų organizacijų atstovai – gerai (3,5 balo
iš 5 galimų).
Socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiai vertinami kaip iš esmės atliepiami savivaldybės
vykdomos politikos, tačiau akivaizdu, kad kitų organizacijų tarpe vyrauja nuomonė, jog
savivaldybė galėtų tobulinti visų jaunimo grupių poreikių įgyvendinimą – jų nuomone, yra
tam tikrų jaunimo grupių, į kurių interesus nėra pilnai atsižvelgiama.

6

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastaividutiniškai“ ir „labai gerai“.
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę,
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=247
Savivaldybės jaunimo
politika gerai atitinka
savivaldybės jaunimo
situaciją, poreikius

4,7

3,5

Savivaldybių
administracijų atstovai

Savivaldybė atsižvelgia į
visų savivaldybėje esančių
jaunimo grupių poreikius

4,0

3,1

Savivaldybė gerai
atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo
poreikius

4,0

3,4

Kitos organizacijos

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kokie jaunimo poreikiai turėtų būti daugiau nagrinėjami
savivaldybėje, apklausos dalyviai dažniausiai išskyrė užimtumo klausimą, savanorystę bei
pagalbą socialiai pažeidžiamam jaunimui (2 pav.). Savivaldybės administracijos atstovai
daugiau akcentavo socialinės apsaugos, pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui ir jaunos
šeimos bei būsto problemas, tuo tarpu jaunimo organizacijų atstovams aktualesnės atrodo
užimtumo bei savanorystės temos.
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=24
Socialinė apsauga

66,7

Pagalba socialiai
pažeidžiamam jaunimui

66,7

Jauna šeima ir būstas

66,7

Užimtumas

33,3

Verslumas

33,3

Savanorystė

33,3

14,3
42,9
19,0
76,2

38,1
57,1
Savivaldybių
administracijų atstovai

Švietimas 19,0

Kitos organizacijos
Sportas 14,3
Kita 9,5

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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Tiek savivaldybės administracijos, tiek kitų organizacijų atstovų nuomone, jaunimo politikos
klausimai vis daugiau įtraukiami į savivaldybės politiką (3 pav.).
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=24
Savivaldybiu administraciju
atstovai
Kitos organizacijos
Jaunimo politikos klausimai vis labiau
itraukiami i kitu savivaldybes skyriu
darbotvarke

66,7

Nera reikšmingu pokyciu

33,3

47,6

28,6

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau
itraukiami i kitu savivaldybes skyriu 4,8
darbotvarke

Negaliu atsakyti

19,0

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovai dažniau negalėjo atsakyti į klausimą, ar pasikeitė jų
savivaldybės jaunimo poreikiai per pastaruosius metus, tuo tarpu kitų organizacijų atstovų
nuomone, poreikiai kito (4 pav.). Jų nuomone, šiuo metu jaunimas daugiau domisi sportine,
menine - kultūrine veikla, tad derėtų tinkamai atliepti šiuos poreikius. Be to, išsakyti
pastebėjimai, jog sumažėjo užimtumas, tikras, o ne formalus dėmesys jaunoms šeimoms.
4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m.
laikotarpį? Proc. atsakiusiųjų. N=24
Savivaldybių
administracijų atstovai
Kitos organizacijos
Taip

Ne

Nežinau/negaliu atsakyti

42,9

33,3

33,3

66,7

23,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, pagrindinės jaunimo problemos šakių rajono
savivaldybėje yra:
 jaunimo laisvalaikio (ypač vasarą) užimtumo trūkumas: mažai galimybių turiningai
praleisti laisvalaikį savo gyvenamojoje vietovėje, stokojama laisvalaikio (poilsio ir
sporto) zonų bei viešųjų erdvių, trūksta inventoriaus, sportinių veiklų pasirinkimo
galimybių;
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silpnas jaunimo pilietiškumas ir žemas verslumas; lyderystė, aktyvumas nėra
svarbios vertybės ar siekiamybė;
nepakankamas Šakių krašto jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos
valdymas.

Apibendrinant, galima konstatuoti, jog jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje tiek
savivaldybės, tiek jaunimo organizacijos atstovų vertinamas teigiamai. Visgi, savivaldybės
administracijos ir jaunimo organizacijų atstovai turi šiek tiek besiskiriančią nuomonę dėl
jaunimo situacijos ir jaunimo poreikių savivaldybėje. Nors savivaldybės administracija vienu
savo tikslų įvardija jaunimo situacijos nustatymą / analizę, ir, remiantis JRK pateikta
informacija, buvo atlikti jaunimo situacijos tyrimai, atliekant šį tyrimą vykusios apklausos
dalyviai dažniau teigė neturintys nuomonės apie tai, ar pasikeitė jaunimo poreikiai per keletą
pastarųjų metų. Skirtingai matomos ir prioritetinės savivaldybės darbo kryptys, o daugiau
sąlyčio taškų randama tik kalbant apie jaunimo užimtumo didinimą; šią problemą kaip
svarbiausią akcentuoja ir JRK.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pateikiamas jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės struktūrinių
padalinių sąrašas bei valstybės tarnautojų skaičius, taip pat pristatomos kitos institucijos,
įstaigos ir organizacijos, prisidedančios prie JP įgyvendinimo savivaldybėje.
Jaunimo politiką savivaldybėje įgyvendina JRK ir atskiri savivaldybės struktūriniai padaliniai
(pagal jiems priskirtas funkcijas) bei JRT.
3 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą.
Indėlio į jaunimo
Kaip prisideda
politikos
įgyvendinant
Skyrius / valstybės tarnautojai /
įgyvendinimą
Institucija
jaunimo politiką
valdymo institucija
įvertinimas
savivaldybėje
(žemas, vidutinis,
(funkcijos)
aukštas)
Šakių rajono
Jaunimo reikalų koordinatorė
Tiesioginė funkcija
Aukštas
savivaldybės
Švietimo ir sporto skyrius
Netiesioginė funkcija Vidutinis
administracija Socialinės paramos skyrius
Netiesioginė funkcija Vidutinis
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Netiesioginė funkcija Vidutinis
Kultūros ir turizmo skyrius
Netiesioginė funkcija Vidutinis
Vaikų ir jaunimo globos namai
Netiesioginė funkcija Vidutinis
Marijampolės visuomenės
Netiesioginė funkcija Vidutinis
sveikatos centro Šakių skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių
Įgyvendinant jaunimo politiką taip pat dalyvauja savivaldybės gydytoja, Pedagoginėpsichologinė tarnyba, Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrius, Verslo
informacijos centras, Šakių rajono policijos komisariatas, Šakių meno mokykla, Jaunimo
kūrybos ir sporto centras, kultūros įstaigos (5 kultūros centrai, 6 laisvalaikio centrai ir 12
laisvalaikio salių), muziejai, Viešoji biblioteka ir jos filialai.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje šiuo metu dirba 4 jaunimo mokymų
vadovai ir 8 konsultantai.
Savivaldybėje nuo 2004 m. veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri lygiateisės partnerystės
pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų.
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Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė
jaunimo organizacijų taryba. Šiuo metu tarybą sudaro 10 narių – penki savivaldybės atstovai,
moksleivių parlamento atstovas, mokinių tarybos pirmininkas, jaunimo sąjungos „Apskritasis
stalas“ pirmininkas, jaunimo kūrybos ir sporto centro direktorė bei Šakių bendraamžių
psichologinės paramos centro vadovė.
Išskiriami šie JRT veiklos tikslai:
 bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti
įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse,
numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose
teisės aktuose;
 koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 skatinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos
klausimus;
 stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su
jaunimu dirbančių organizacijų.
Apibendrinant galima teigti, jog Šakių rajono savivaldybėje formaliai sudarytos pakankamos
jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidos: be savivaldybės tarybos, suformuota ir veikia
Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai. Nuo 2002
m. veikia jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, vienijantis 14 jaunimo
organizacijų. 2009 m. pastatytas ir pradėtas eksploatuoti Šakių jaunimo kūrybos ir
laisvalaikio centras, sudaryta galimybė su savivaldybės pagalba įgyvendinti įvairių sričių
projektus: kultūros, sporto, laisvalaikio užimtumo, socialinės pagalbos, nusikaltimų
prevencijos, jaunimo įdarbinimo, naudojant įvairias darbo rinkos priemones ir kt. Nuo 2005
metų savivaldybėje veikia Studijų rėmimo fondas – 2010 mokslo metais stipendijos buvo
skirtos 29 studentams.

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti.
Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra valstybės tarnautoja, tiesiogiai
pavaldi savivaldybės administracijos direktoriui. JRK Šakių rajono savivaldybėje dirba
išimtinai su jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais ir jaunimo reikalams skiria visą darbo
laiką (100 proc.).
Nuo 2002 metų JRK pareigas Šakių rajono savivaldybėje eina Danutė Jurgutienė.
Vykdydama JRK pareigybės aprašyme įtvirtintas funkcijas, Šakių rajono savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorė:
 kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją jaunimo politikos klausimais;
 dalyvauja kuriant programas jaunimui;
 rengia savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų
dokumentų, susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus;
 bendradarbiauja su valstybinėmis ir regioninėmis institucijomis, užtikrindamas
Jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimą;
 teikia informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje;
 informuoja jaunimą bei NVO atstovus apie jaunimo veiklos galimybes;
 konsultuoja jaunimą bei dirbančių su jaunimu organizacijų atstovus, suteikdamas
žinių apie jaunimo veiklos galimybes, projektų rašymą ir administravimą;
 rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos situaciją;
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dalyvauja savivaldybės ir kitų valstybinių institucijų darbo grupėse ir komisijose,
atstovaudamas jaunimo politikos klausimus;
bendradarbiauja su užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo politikos srityje,
sudarydamas sąlygas tarptautiniam jaunimo bendradarbiavimui;
inicijuoja jaunimo organizacijų bei grupių projektus, pritraukdamas ES bei
nacionalinių programų lėšas jaunimo veiklai.

Šis funkcijų sąrašas iš esmės atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą8, tačiau neišskiria kai
kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje9, pvz.:
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 punktas);
 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių
planų rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4
punktas);
 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių
paslaugų plano rengėjams (7.6 punktas);
 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos,
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas);
 organizuoti savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius
jaunimo politikos klausimais, siekiant, kad savivaldybės jaunimo politika būtų
tinkamai įgyvendinama (7.11 punktas);
 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16
punktas).
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas atitinka
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatas (9
punktą) – JRK yra pavaldus administracijos direktoriui. Pažymėtina, kad, remiantis Šakių
rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu nesusijusių
funkcijų JRK nėra priskirta.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 2011-212 m. prioritetinės JRK veiklos kryptys
yra jaunimo iniciatyvų palaikymas ir skatinimas bei siekis sudaryti sąlygas formuotis
atsakingai, pilietiškai, demokratiškai ir kūrybiškai asmenybei.
JRK gali teikti įvairius pasiūlymus savivaldybės institucijoms, ir 2008 m. – 2011 m. pateikė
šiuos pasiūlymus:
 dėl savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos;
 dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir tarybos sudėties;
 dėl savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano;
 dėl savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos;
 dėl lėšų rajono savivaldybės jaunimo veiklai skyrimo tvarkos;

8

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A168.
9
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1137.
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dėl lėšų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių įstaigų projektų
finansavimui skyrimo tvarkos;
dėl Šakių krašto 2007-2013 metų vietos plėtros strategijos prioritetų, priemonių,
veiklos sričių ir lėšų paskirstymo;
dėl gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo;
dėl rajono jaunimo pagrindinių problemų, poreikių ir vertybinių nuostatų tyrimo;
dėl jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursų nuostatų;
dėl studijų rėmimo nuostatų;,
dėl projektų atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo;
dėl piliečių iniciatyvų skatinimo programos;
dėl jaunimo apdovanojimų.

JRK jaunimo klausimais yra įtraukta į šias darbo grupes bei komisijas, turinčias tiesioginį
poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse:
 Studijų rėmimo komisiją;
 Piliečių iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo komisiją;
 Savivaldybės strateginio plano kūrimo rengimo darbo grupę;
 Jaunimo reikalų tarybą.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK
kelti kvalifikaciją. 4 lentelėje pateikiama informacija apie seminarus ir kvalifikacijos kėlimo
kursus.
4 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2010-2011 m.
Data
Kursai / seminarai
2008
Valstybės tarnautojų Įvadinio mokymo bendroji programa (54 akad. val.).
Mokymus organizavo Savivaldybės administracija ir Savivaldos mokymo centras
(ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis.)
B1.2 lygio Anglų kalbos mokymų kursai. Mokymus organizavo Užsienio kalbų
mokymo centras (ES lėšomis).
2009
Jaunimo reikalų departamento prie SADM rengti mokymai savivaldybių jaunimo
reikalų koordinatoriams. Mokymų temos: Lietuvos jaunimo politikos plėtros
tendencijos-šios dienos iššūkiai; Europos Sąjungos keliami jaunimo politikos
prioritetai. Nacionalinės priemonės jų įgyvendinimui vietiniame lygmenyje;
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvinimas; Atviri jaunimo
centrai Lietuvoje: esama situacija ir plėtros galimybės; Subsidiarumo principas ir
jo taikymo savivaldybėse praktiniai aspektai; Neformaliojo ugdymo plėtros
tendencijos; Daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimo perspektyvos;
Vaikų dienos centrų siūlomos galimybės; Regioninė kultūros politika. Kultūros
įstaigų vaidmuo sudarant galimybes jaunų žmonių saviraiškai, plėtojant jaunimo
meninį ugdymą; Gyvenamųjų vietovių bendruomenių pilietiškumo ir
bendruomeniškumo skatinimas valstybiniu lygiu.
2010
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos mokymų tobulinimo kursas pagal Jaunimo
reikalų koordinatorių kvalifikacijos tobulinimo programą (60 akad. val.)
Programos moduliai: Susipažinimas su aktualiais teisės aktais bei dokumentais
jaunimo politikos srityje ir su jų įgyvendinimu; LR Vyriausybės strateginių tikslų
ir prioritetų analizė; Lietuvos Respublikos 2007-2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir kitų Europos Sąjungos fondų panaudojimo galimybės ir
tikslai; Asociacijų veiklos efektyvumo rodikliai ir kriterijai. Efektyvus asociacijos
modelis; Informacinių technologijų panaudojimas ir įgūdžių tobulinimas;
Strateginio planavimo įgūdžių formavimas ir programinio biudžeto rengimo
tvarka. Geroji savivaldybių patirtis; Teisės aktų rengimo ir jų socialinioekonominio poveikio analizės įgūdžių ugdymas; Svarbiausių bendravimo įgūdžių
ugdymas; Streso ir spaudimo valdymas; Konfliktų prevencija ir įveika. Mokymus
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Data

Kursai / seminarai
organizavo Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir Nacionalinės
plėtros institutas.
Paprojekčio „Savivaldybės tarnautojų efektyvios jaunimo politikos gebėjimų
stiprinimas“ mokymai „Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui
koordinavimas“ (16 val.) Mokymus organizavo Nacionalinės plėtros institutas.
Šakių krašto vietos veiklos grupės organizuotas seminaras „Vietos projektų ir
paraiškų rengimas“.
2011
Varėnos švietimo centro organizuotame seminaras „Gerosios patirties sklaida –
netradicinių, neformalaus ugdymo priemonių diegimas, ugdant socialiai aktyvų
ir atsakingą, naujovėms imlų jauną žmogų“.
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo kursas (16 val.) pagal Nacionalinės
jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos parengtus jaunimo reikalų
koordinatoriams kvalifikacijos tobulinimo modulius: Socialinės aplinkos analizė;
Darbo metodai planuojant ir įgyvendinant jaunimo politikos plėtros priemones.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar sudarytos
pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką:
 Privalumai:
 Veiklos, susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu, yra įtrauktos į
savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planą;
 Koordinatorius dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, tiesiogiai priimančiose
sprendimus dėl jaunimo klausimų;
 Savivaldybėje veikia JRT, apibrėžtos JRK kompetencijos sritys, parengti metiniai
veiklos planai;
 JRK sudarytos geros galimybės tobulintis;
 JRK užsiima tik jaunimo politikos įgyvendinimu ir neturi jokių kitų veiklų.
 Trūkumai:
 Šakių savivaldybėje neatliekamas „oficialus“ jaunimo politikos įgyvendinimo
vertinimas, tad ne visai įmanoma įvertinti, kiek tikslingai atliepianti jaunimo
poreikius, efektyvi, kryptinga yra JRT, JRK ir kitų institucijų bei specialistų veikla.
Kita vertus, tam naudojami jaunimo situacijos stebėsenos duomenys – jie, anot
JRK, naudingi rengiant savivaldybės planus, programas, strategijas.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 1
Metodikos indikatorių.
5 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
ir įgyvendinimui
per teisinius ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Labai aiškiai
Neidentifikuota.
Apsvarstyti
planavimo
reglamentuota jaunimo
įgyvendinamos jaunimo
dokumentai,
politika - patvirtinta
politikos įvertinimo
reglamentuojantys
jaunimo politikos
galimybes – tiek esamus
jaunimo politikos
koncepcija, JRT ir JRK
planavimo dokumentus,
formavimą ir
veiklos planai.
tiek darbuotojų etatų
įgyvendinimą
Rengiamos JRT ir JRK
kiekį. Rekomenduotina
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Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
ir įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Savivaldybės
institucijos, įstaigos ir
valstybės tarnautojai,
atsakingi už jaunimo
politikos
įgyvendinimą
Jaunimo reikalų
koordinatoriaus
darbo sąlygos

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
per teisinius ir institucinius mechanizmus.
Stipriosios sritys
veiklos ataskaitos.
Jaunimo politikos
priemonės įvardintos
savivaldybės
strateginiame plane.
JRT, JRK, kiti
savivaldybės skyriai
(pagal poreikį).

JRK dirba tik su jaunimo
klausimais. JRK
pareigybės aprašymas iš
esmės atitinka Pavyzdinį
savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymą.
Geros galimybės
kvalifikacijai tobulinti.
JRK priklauso įvairioms
darbo grupėms /
komisijoms.
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Tobulintinos sritys

Jaunimo politikos
įgyvendinimui
skiriamų etatų
skaičius nėra
pakankamas.
Neatliekamas
institucinis jaunimo
politikos
įgyvendinimo
vertinimas.

Rekomendacijos
apsvarstyti poreikį
tyrimams / analizei,
leidžiančiai įvertinti
esamos politikos
įgyvendinimo
kryptingumą bei
efektyvumą.

3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką,
dalyvauti visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo
organizacijas ir įvairių formų mokymąsi dalyvauti10. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje
sudarytos sąlygos užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo
organizacijas bei kokia yra tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes.
Skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją
teritoriją;
 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje;
 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje;
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose,
vaikų globos namuose;
 penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją
teritoriją
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Šakių rajono savivaldybėje veikia šios vietos
bendruomenių organizacijos ir jų centrai11:
 Baltrušių bendruomenės centras;
 Barzdų seniūnijos bendruomenės centras;
 Bliuviškių bendruomenės centras;
 Briedžių bendruomenės centras;
 Degutinės kaimo bendruomenės centras;
 Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva";
 Gelgaudiškio seniūnijos bendruomenės centras „Tėviškė“;
 Gerdžiūnų bendruomenės centras;
 Girėnų bendruomenės centras;
 Gotlybiškių bendruomenė;
 Griškabūdžio bendruomenės centras;
 Išdagų bendruomenės centras;
 Janukiškių bendruomenės centras;
 Keturnaujienos bendruomenės centras;
 Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis“;
 Kriūkų bendruomenės centras;
 Kudirkos Naumiesčio miesto ir seniūnijos bendruomenės centras „Santaka“;
 Lekėčių bendruomenės asociacija;
 Lukšių bendruomenės centras;

10

„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
11
Informacija iš Šakių rajono savivaldybės puslapio.
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Mikytų bendruomenės centras;
Paluobių bendruomenės centras;
Panovių kaimo bendruomenės centras;
Plokščių bendruomenės centras;
Ritinių bendruomenės centras;
Sintautų bendruomenės centras;
Slavikų seniūnijos bendruomenės centras;
Sudargo bendruomenės centras;
Tarpučių bendruomenės centras;
Turčinų kaimo bendruomenės centras;
Valiulių kaimo bendruomenės centras;
Veršių bendruomenės centras;
Voverių bendruomenės centras „Jotija“;
Žvirgždaičių miestelio bendruomenė.

86 proc. apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų (ne savivaldybės administracijos
atstovai) nurodė, kad jaunimas Šakių rajono savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos
bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje. Detalūs duomenys apie jaunimo dalyvavimą
savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją vertintojams nebuvo suteikti.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, mieste veikia 23 su jaunimu dirbančios,
nevyriausybinės organizacijos, registruotos pagal LR asociacijų įstatymą, LR viešųjų įstaigų ir
LR labdaros paramos fondų įstatymą, o kaime tokių yra 46 (3.1 poskyryje išvardintos vietos
bendruomenės ir organizacijos). Ši veikla vienija atitinkamai 300 ir 506 narius.
Be to, Šakių savivaldybėje yra 16 religinių bendruomenių, politinių partijų, profsąjungų,
bendrijų.
Žemiau pateikiama informacija apie su jaunimu dirbančias įstaigas Šakių rajono
savivaldybėje.
6 lentelė. Su jaunimu dirbančios valstybinės organizacijos
Įstaiga
Įstaigos tipas
Veiklos tikslas
1. Šakių meno mokykla
Biudžetinė
Ugdyti vaikų ir jaunimo meninius
gebėjimus
2. Šakių rajono savivaldybės
Biudžetinė
Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą ir
jaunimo kūrybos ir sporto
sportinius gebėjimus
centras
3. Baseinas
Biudžetinė
Ugdyti vaikų ir jaunimo plaukimo
įgūdžius
4. Pedagoginė psichologinė
Biudžetinė
Vaikams ir jaunimui, turintiems
tarnyba
specialių poreikių, suteikti pedagoginępsichologinę pagalbą
5. Šakių kultūros centras ir
Biudžetinės
Ugdo vaikų ir jaunimo kultūriniuskaimo teritorijoje
meninius gebėjimus
veikiantys kultūros centrai,
laisvalaikio centrai ir
laisvalaikio salės
6. Zanavykų krašto muziejus
Biudžetinė
Vaikų ir jaunimo ugdymas per
edukacines veiklas etninės kultūros
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Įstaiga
7. Formaliojo ir neformaliojo
švietimo ir ugdymo įstaigos
Šaltinis: sudaryta autorių.

Įstaigos tipas
Biudžetinės

Veiklos tikslas
pagrindu
Formalus ir neformalus vaikų ir jaunimo
ugdymas

Taip pat savivaldybėje veikia keletas su jaunimu dirbančių nevalstybinių organizacijų, kurių
sąrašas pateikiamas 8 lentelėje.
8 lentelė. Su jaunimu dirbančios nevalstybinės organizacijos
Organizacija
Jaunimo kūrybos ir sporto centras
Šakių meno mokykla
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Šakių rajono vaikų estetinio lavinimo centras „ŠMIKI-ŠMAKI"
Lekėčių keramikos centras
Šakių kultūros centras
Futbolo klubas "Gelgaudiškis"
Nacionalinė mėgėjų futbolo lyga
Zanavykų krašto muziejus
"Varpo" dramos studija
Šaltinis: sudaryta autorių.

Veiklos tikslas
Meninė, sporto veikla
Meninė veikla
Estetinis lavinimas
Meninė veikla
Kultūrinė veikla
Sporto veikla
Sporto veikla
Kultūrinė, istorinė veikla
Meninė veikla

Remiantis vertinimui surinkta informacija, jaunimas gali dalyvauti su jaunimu dirbančių
įstaigų ir organizacijų savivaldoje, tačiau detalūs duomenys apie tokį dalyvavimą
vertintojams nebuvo suteikti.

3.3 Jaunimo veikla
Vertinimo metu, remiantis JRK pateiktais duomenimis, buvo sudarytas 7 lentelėje
pateikiamas Šakių rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų sąrašas.
7 lentelė. Jaunimo organizacijos
Organizacija
1. Klubas „Žibintas“
2. Šakių bendraamžių
psichologinės paramos centras
3. Panovių kaimo jaunimo
organizacija „Sparnus jaunystei“
4. Šakių jaunimo sąjunga
„Apskritasis stalas“
5. Patašinės jaunimo organizacija
„Nova“
6. Gelgaudiškio vidurinės mokyklos
jaunimo organizacija „Takas“
7. Šakių rajono informacinių
technologijų klubas
8. Klubas „Lukšiečiai“

9. Klubas „Šakietukai.lt“
10. Kudirkos Naumiesčio vaikų ir

Organizacijos tipas
Jaunimo, kultūrinė
Jaunimo, socialinė

Veiklos tikslas
Jaunimo neformalus ugdymas
Pagalba jaunimui

Jaunimo

Jaunimo neformalus ugdymas

Jaunimo

Jaunimo pilietinis ugdymas

Jaunimo

Jaunimo neformalus ugdymas

Jaunimo

Jaunimo neformalus ugdymas

Jaunimo,
informacinės
technologijos
Jaunimo,
tarptautiniai jaunimo
mainai
Jaunimo, kultūrinė
Jaunimo, turizmas

Jaunimo neformalus ugdymas
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Jaunimo neformalus ugdymas

Jaunimo neformalus ugdymas
Jaunimo neformalus ugdymas

Organizacija
Organizacijos tipas
Veiklos tikslas
jaunimo klubas „Ledlaužis“
11. Šakių „Varpo“ vidurinės
Jaunimo, kultūrinė
Jaunimo neformalus ugdymas
mokyklos muzikos klubas „Bang“
12. Griškabūdžio jaunimo
Jaunimo
Jaunimo neformalus ugdymas
organizacija „Savas“
13. Kidulių jaunimo ekologinis
Jaunimo, kultūrinė
Jaunimo neformalus ugdymas
klubas „Šerenta“
14. Iniciatyvaus jaunimo klubas
Jaunimo
Jaunimo pilietinis ugdymas
„Mes“
15. Sintautų jaunimo klubas
Jaunimo, kultūrinė,
Jaunimo neformalus ugdymas
„Penta“
sportinė
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Daugumos12 pusės apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų manymu, Šakių
rajono savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje (4 pav.);
visgi, manoma, kad tokias galimybes turi tik dalis jaunuolių. Įtraukti į tokią veiklą,
respondentų nuomone, galėtų tik profesionaliai su jaunimu dirbantys asmenys.
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. N=24
Veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo
turi galimybes dalyvauti šioje veikloje

71,4

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti
veikloje

Tokios veiklos labai mažai

N/N

14,3

9,5

4,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
JRK, kalbėdama apie tai, kaip jaunimas ir kitų institucijų atstovai yra įtraukiami į jaunimo
politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, teigė, jog jaunimas pats renkasi veiklos sritį,
formuoja jos tikslus, aktyviai joje dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą. Su jaunimu susiję
klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujant ir derinant su jaunimu ar jaunimo organizacijų
atstovais. Jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslų įgyvendinimo būdus, formą,
atsakomybę ir įvertinimą.

12

„Dauguma respondentų“ arba „didžioji / didesnė dalis respondentų“ apima daugiau negu pusę į klausimą
atsakiusių apklausos dalyvių, t.y. daugiau negu 50 %.
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3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose,
vaikų globos namuose
Šakių rajono savivaldybėje veikia 21 formaliojo švietimo įstaiga ir 2 neformaliojo ugdymo
įstaigos. Beveik visose švietimo ir ugdymo įstaigose veikia mokinių tarybos (9 lentelė),
atstovaujančios mokinių interesus tiek mokyklos tarybose, tiek JRT, ir šiuo metu vienijančios
virš 20 narių.
9 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose.
Įstaigų, kuriose veikia
Įstaigų
jaunimo savivalda/jaunimas
Švietimo įstaigos tipas
skaičius
dalyvauja savivaldoje,
skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
19
18
Įstaigos, teikiančios neformalaus švietimo
21
18
paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Šakių rajono savivaldybėje veikia Vaikų ir jaunimo globos namai, tačiau vertintojams nebuvo
pateikta duomenų apie jaunimo dalyvavimą šios įstaigos savivaldoje.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Šakių rajono savivaldybėje, kaip jau buvo pažymėta anksčiau, jaunimas dalyvauja formuojant
ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje per Jaunimo reikalų tarybą, kuri atstovauja
jaunimo interesus savivaldybėje.
Jaunimo organizacijų atstovai, dalyvavę apklausoje, teigė, jog nuo 2008 metų savivaldybėje
jaučiasi teigiami pokyčiai požiūryje į jaunimo situaciją ir problemas (5 pav.). Panašiai dažnai
manoma, jog jaunimo bendradarbiavimas su savivaldybe suintensyvėjo. Visgi, rečiausiai
jaunimo organizacijų atstovai pritarė teiginiui, jog savivaldybė gerai įtraukia jaunimą
priimant sprendimus dėl su juo susijusios veiklos.
5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=24
Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai
nuo 2008 m.

3,5

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008
m.
Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos
tobulinimo
Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą
priimant sprendimus dėl
veiklos, susijusios su jaunimu

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
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3,3

3,0

2,8

Dauguma jaunimo organizacijų (apie du trečdalius) nurodė, jog jie nedalyvauja savivaldybės
posėdžiuose, sprendžiant klausimus, susijusius su jaunimu. Šiek tiek mažiau negu pusė yra
pateikę pasiūlymų savivaldybei dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, maždaug trečdalis tik
ruošiasi tai padaryti, tačiau yra 19 proc. teigiančių, jog pasiūlymų pateikti neketina.
Visgi, dažniausiai manoma, jog į pateiktus pasiūlymus savivaldybė atsižvelgia – penktadalio
apklausos dalyvių manymu, atsižvelgta į visus ar beveik visus pasiūlymus, o pusė teigia, jog
atsižvelgta į dalį jų. Tarp tokių pasiūlymų, į kuriuos buvo atsižvelgta, minėti pasiūlymai dėl
dalyvavimo edukaciniuose seminaruose, dalyvavimo šventėse ir panašaus pobūdžio
renginiuose, edukacinėje Zanavykų muziejaus veikloje, galimybių dalyvauti projektinėje
veikloje sudarymo. Apklausos dalyvių nuomone, nebuvo atsižvelgta į pasiūlymus dėl lyčių
lygiavertiškumo, jaunimo verslumo, mentorystės skatinimo.
Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, daugiau negu pusė
apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad dažniausiai kartu
įgyvendinami projektai, taip pat gaunama informacija (6 pav.). Pasiūlymų teikimą minėjo tik
maždaug ketvirtadalis jaunimo organizacijų atstovų – šioje srityje jaunimą reikėtų daugiau
skatinti.
6 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=24
Įgyvendina projektus

66,7

Gauna informaciją

52,4

Teikia informaciją

33,3

Teikia pasiūlymus

23,8

Kita

14,3

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

9,5

Nebendradarbiauja

9,5

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, lyginant su 2008 m., jaunimo organizacijų
galimybės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje padidėjo, tačiau pats jaunimo
organizacijų aktyvumas siūlant pokyčius jaunimo politikoje yra nepakitęs. Viena vertus,
jaunimui trūksta motyvacijos, kita vertus, susiduriama su jaunimo darbuotojų stygiumi.
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3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 2
Metodikos indikatorių.
10 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Nenustatyta.
Nerenkami duomenys
Rekomenduojama labiau
dalyvavimas
apie jaunimo
motyvuoti ir įtraukti
savivaldoje pagal
dalyvavimą savivaldoje
jaunimą, suteikiant
gyvenamąją
pagal gyvenamąją
informaciją apie veiklos
teritoriją
teritoriją.
galimybes ir didinant jų
Trūksta
paties
jaunimo
motyvaciją daryti įtaką
Jaunimo
Nenustatyta.
motyvacijos. Taip pat
savivaldybėje priimamiems
dalyvavimas su
jaučiamas su jaunimu
sprendimams.
jaunimu dirbančių
dirbančių
Apsvarstyti galimybę
organizacijų
kompetentingų
padidinti su jaunimu
savivaldoje
darbuotojų
trūkumas.
dirbančių asmenų etatų
Jaunimo veikla
Savivaldybėje veikia
skaičių, ištirti jų profesinės
pakankamai daug
kompetencijos lygį bei
jaunimo ir su jaunimu
sudaryti kuo palankesnes
dirbančių organizacijų.
jų tobulinimosi ir
Jaunimo savivalda Veikia mokinių tarybos. Tikėtina, jog
kvalifikacijos kėlimo
formaliojo ir
apsiribojama tik
galimybes.
neformaliojo
vidiniais švietimo
Sistemingai rinkti
švietimo
įstaigos reikalais,
informaciją apie jaunimo
įstaigose, vaikų
nedaroma įtaka
dalyvavimą savivaldoje.
globos namuose
platesniam jaunimo
ratui.
Jaunimo
Jaunimas dalyvauja
Jaunimo aktyvumas.
dalyvavimas
savivaldoje per JRT.
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje
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4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybėje (kiek tai susiję
su jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais
jaunimo politikos uždaviniais savivaldybėje). Skyrių sudaro kelios dalys. Pirma, pristatoma
jaunimo organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama
finansinė parama. Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma
kitokios paramos formos. Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 2011 m. savivaldybė finansavo 24 projektus ir
numatoma finansuoti dar 28 (2010 m. – 52, 2009 m. – 48) projektus. Pasak JRK, lėšų poreikis
vis auga, o patenkinami apie 80 proc. visų prašymų.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo politikos įgyvendinimui ir jaunimo veiklai
savivaldybėje skirta 121040 Lt iš savivaldybės biudžeto lėšų, 59639 Lt iš valstybės biudžeto
lėšų, 229754 Lt iš vietos veiklos grupės bei 207633 Lt iš kitų šaltinių.
11 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos, Lt.
Su jaunimu dirbančioms
Metai
Jaunimo organizacijoms
organizacijoms
2009
4350
45200
2010
3000
65400
2011
3024
70640
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Neformalių grupių
iniciatyvoms
4625
4800
5120

Be šio finansavimo, savivaldybė taip pat skyrė lėšas jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų instituciniam finansavimui 2011 metais (16500 Lt) bei finansavimą jaunimo
verslumo, antidiskriminacijos, savanorystės projektams.

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

12 lentelė. Finansuoti ir bendrai finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų
organizacijų projektai 2008-2011 m.
2008
2009
2010
2011

4

11

2

8

-

7

-

4

4

78

2

31

3

17

1
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Neformalių jaunimo grupių
1
9
7
projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

4

-

10

Projektai

Jaunimo organizacijų
projektai
Jaunimui skirtų organizacijų
projektai
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Visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai pažymėjo, kad jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama (7 pav.).
Dauguma respondentų nurodė, jog yra pasinaudoję parama projektams finansuoti, tuo tarpu
kitokios paramos rūšys yra beveik neišnaudojamos - vos dešimtadalis organizacijų yra
pasinaudoję lėšomis, skirtomis padengti administravimo ar įsteigimo išlaidas, įsigyti /
remontuoti turtui.
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=24
Projektų finansavimu

81,0

Lėšomis, skirtomis padengti
administravimo išlaidas

14,3

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti
ar remontuoti

9,5

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo
išlaidas

9,5

Kita

9,5

Nesinaudojome jokia parama

4,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo organizacijos panašiai vienodai sutinka su teiginiais, kad finansinės paramos tikslai
atitinka jų poreikius, finansuojamos tos sritys, kurios labiausiai reikalauja finansavimo, o ir
paramos gavimo sąlygos yra ganėtinai paprastos, nesudėtingos ir atitinkančios jaunimo
organizacijos galimybes (8 pav.). Taigi matyti, jog, kaip buvo pažymėta aukščiau, pagrindinis
organizacijų poreikis finansinei paramai gauti yra vykdomų projektų finansavimas, ir šis
poreikis savivaldybėje yra pakankamai tenkinamas (ne finansinės paramos kiekio prasme).
Komentuodami savivaldybės paramos jaunimo organizacijoms poreikius, jaunimo
organizacijų atstovai pažymėjo, jog ribojamas projektų skaičius vienai organizacijai bei mažas
finansavimo galimybes.
8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=24
Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų
organizacijos poreikius

3,3

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo sąlygos yra
paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų
organizacijos galimybes

3,2

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų
nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

3,2

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Organizacijos Šakių rajono savivaldybėje dažniausiai minėjo, jog labiausiai joms trūksta
piniginio finansavimo, t.y. lėšų savo veiklai (9 pav.). Paminėtina, kad trečdalis jaunimo
organizacijų jaučia bendros veiklos su savivaldybe trūkumą.
9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc.
N=24
Lėšų

90,5

Bendrų veiklų

28,6

Patalpų

19,0

Informacijos

9,5

Kita

9,5

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Atliekant šį vertinimą buvo nustatyta, kad jaunimo organizacijų materialinės paramos
poreikis nėra labai didelis – maždaug tik penktadalis jaunimo organizacijų kreipiasi į
savivaldybę, prašydamos suteikti joms patalpas.

4.3 Kitokia parama
Daugiau negu pusės (62 proc.) apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigimu,
per pastaruosius trejus metus jie yra įgyvendinę projektų kartu su savivaldybe, ir čia
savivaldybė iš esmės atliko tik finansinio rėmėjo vaidmenį. Tokia parama ir buvo labiausiai
pageidaujama organizacijų atstovų kaip organizacijų poreikis savivaldybės paramai apskritai.
Savivaldybės bendrai su jaunimo organizacijomis įgyvendintų projektų skaičius nėra labai
didelis – 2011 metais buvo įgyvendinti trys projektai. Savivaldybė juose veikia kaip projekto
vykdytojas, projekto koordinatorius bei projekto partneris.
13 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai.
Bendri savivaldybės ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių
Metai
organizacijų projektai
2008
4
2009
5
2010
4
2011
3
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis.
Šakių rajono savivaldybė kasmet surengia dvi konferencijas jaunimui jam aktualiais
klausimais. Kaip jau buvo minėta, šiemet įvyko 24 ir dar numatyti 28 renginiai jaunimui. Be
to, savivaldybėje kasmet įvyksta 4 kvalifikacijos kėlimo seminarai jaunimui ir 6 kvalifikacijos
kėlimo seminarai su jaunimu dirbantiems specialistams.
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Daugiau negu pusė savivaldybėje veikiančių organizacijų, atstovaujančių jaunimą ar
dirbančių su juo, lėšas veiklai vykdyti gauna iš savivaldybės (10 pav.). Taip pat pakankamai
dažnas finansavimas gaunamas iš labdaros bei paramos ir iš 2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio. Keturios iš dešimties organizacijų lėšas veiklai užtikrinti gauna iš ES struktūrinės
paramos fondų; tokia pati nemaža dalis jų bent jau iš dalies išsilaiko iš renkamo nario
mokesčio, o maždaug ketvirtadalis organizacijų teigia savo veiklos išlaidoms užsidirbančios
pačios.
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=24
Vietos savivaldos institucijos
(savivaldybės)

76,5

Labdaros, paramos

58,8

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

52,9

ES struktūrinės paramos fondų

41,2

Iš organizacijos nario mokesčio

41,2

Šalies valdžios institucijų

29,4

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

23,5

Užsienio šalių fondų

11,8

Lietuvos fondų, kitų NVO

11,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 3
Metodikos indikatorių.
14 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Parama
jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė
Maždaug ketvirtadalis Per mažai lėšų
Savivaldybė turėtų skatinti
parama
organizacijų lėšas ar
projektams.
jaunimą aktyviai dalyvauti
dalį jų savo veiklai
su jaunimo politikos
vykdyti užsidirba
įgyvendinimu susijusioje
pačios.
veikloje, pati savo ruožtu
suteikdama adekvatų
Materialinė
Teikiama institucinė
Nedidelis jaunimo
finansavimą, materialinę
parama
parama jaunimo NVO, suinteresuotumas
suteikiamos patalpos. pasinaudoti galimybėmis. bei kitokią paramą,
skatindama fizinius ir
Kitokia parama
Pagalba užmezgant
Mažai bendrų jaunimo
juridinius asmenis prisidėti
ryšius su užsieniu.
organizacijų ir
ar paremti jaunimo veiklą
savivaldybės projektų.
lėšomis ar materialiu turtu.
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5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo
veikla, skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė;
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė skiria žmogiškuosius bei finansinius
resursus tirti jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikiams, tuo tarpu kitose organizacijose
šie tyrimai yra labai fragmentiški – maždaug pusė organizacijų atstovų teigė, jog jie yra atlikę
keletą pavienių tyrimų. Be to, į šį procesą, savivaldybės administracijos atstovų teigimu, yra
itin skatinamos įsitraukti ir neformalios jaunimo grupės.
Šakių rajono savivaldybė tiria jaunimo mokymo, konsultavimo poreikius, tuo tarpu
apklausoje dalyvavusios organizacijos nurodė to nedarančios. Pati savivaldybė organizuoja ir
finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar konsultavimą, ypač neformalaus mokymo kursus ar
renginius (15 lentelė). Neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų prieinamumą Šakių
rajono savivaldybėje apklausos respondentai vertino vidutiniškai.
15 lentelė. Jaunimui skirti mokymai, konsultavimas
Metai
Renginys
Suorganizuota 12 renginių (Jaunimo verslumo skatinimui kaimo vietovėse,
projektų rašymo mokymai, graffiti mokymai, tradicinių amatų mokymai, gitaros
2008
mokymai, trys patyriminiai žygiai, floristikos kursai, jaunimo diena „Įjunk
šviesą“, konferencija „Įjunk šviesą“, Jaunimo apdovanojimų teikimas).
Suorganizuota 15 renginių ( Menų ir kūrybos pleneras, Mergaičių mokykla,
diskusija „O gal mėginame gyventi kitaip?“, Bėgimas knygnešių takais, mokymai
žaisti krepšinį, regbį, badmintoną, du patyriminiai žygiai, Projektų rašymo
2009
mokymai, Floristikos kursai, aktyviausiems moksleiviams ir mokytojams
nominacijų teikimas, Jaunimo diena „Įjunk šviesą“, konferencija „Įjunk šviesą“,
Jaunimo apdovanojimų teikimas).
Suorganizuota 13 renginių (Mokymai: asmenybės pažinimas, bendravimo
įgūdžių lavinimas, situacijų valdymas, komandos formavimas, Projektų rašymo
2010
mokymai, Sporto diena, Vaikų ir jaunimo teatrų šventė, Mergaičių mokykla,
Floristikos kursai, Jaunimo diena „Įjunk šviesą“, konferencija „Įjunk šviesą“,
Focus grupė dėl Jaunimo situacijos tyrimo, Jaunimo apdovanojimų teikimas).
Suorganizuoti 9 renginiai (patirties apsikeitimo seminaras mokyklų socialiniams
pedagogams, Projektų rašymo mokymai, Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos
pristatymo seminaras, Menų ir kūrybos pleneras, mokymas jaunimo grupių groti
2011
„gyvai“ (kompozicijos, improvizacijos), Floristikos kursai, aktyviems
moksleiviams ir mokytojams nominacijų teikimas, konferencija „Įjunk šviesą“,
Jaunimo apdovanojimų teikimas).
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis.
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Ketvirtadalis apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė jog vykdo neformalius jaunimo
mokymus bei vertinama jų kokybę. Dažniausiai taikomi neformalaus ugdymo metodai:
neformalus bendravimas bei aktyvus dalyvavimas, taip pat dažnai minėtas mokymasis iš
patirties bei grupiniai metodai (11 pav.).
11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=24
Neformalų bendravimą

66,7

Aktyvų dalyvavimą

61,9

Mokymąsi iš patirties

47,6

Grupinius metodus

38,1

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

19,0

Kita

9,5

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Savivaldybės duomenimis, neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas savivaldybėje
teikia keletas organizacijų (17 lentelė).
17 lentelė. Neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų jaunimui teikėjai
Organizacijos
Neformalaus mokymo, konsultavimo
Organizacija
tipas
temos ir pobūdis
Šakių jaunimo sąjunga Jaunimo
Jaunimo politikos įgyvendinimo
„Apskritasis stalas“
organizacijų
savivaldybėje klausimai, projektų rašymo
sąjunga
klausimais, rėmėjų paieškos klausimais
Šakių rajono
Moksleivių
Mokyklose esančių problemų sprendimo
moksleivių taryba
organizacija
būdų suradimo klausimai, diskusijų, pokalbių
organizavimas, kultūrinių renginių
organizavimo klausimai
Šakietukai.lt
Jaunimo klubas
Laisvalaikio užimtumo klausimai
Bendraamžių
Asociacija
Konsultuoja savanorystės klausimais,
psichologinės
projektų paraiškų užpildymo klausimais
paramos centras
PedagoginėBiudžetinė įstaiga Pedagoginių-psichologinių problemų
psichologinė tarnyba
sprendimo klausimai, konsultuoja mokyklų
vadovus, mokytojus, mokinius ir jų tėvelius
Visuomenės sveikatos Viešoji įstaiga
Konsultuoja sveikatinimo, gyvenimo kokybės
centras
gerinimo klausimais
Šakių kultūros centras Biudžetinė įstaiga Laisvalaikio užimtumo klausimai
Šakių viešoji biblioteka Biudžetinė įstaiga Kompiuterinio raštingumo mokymai
Verslo informacijos
Viešoji įstaiga
Verslumo pradžiamokslis, buhalteriniai
centras
klausimai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis.

29

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovai pažymėjo, jog savivaldybė imasi įvairių
jaunimo dalyvavimą skatinančių priemonių – tokių kaip naujų erdvių suradimas (kūrimas),
jaunimo informavimas, konsultavimas, įgalinimas, praktinės užduotys, pačių dalyvių patirties
įvardijimas, įgalinimas, aptarimas ir mokymasis iš patirties, diskusijos, informacija ir
duomenų rinkimas, lygios dalyvavimo galimybės, jaunimo dalyvavimas vietos
bendruomeninių organizacijų veikloje. Taip pat, kaip jau buvo minėta, savivaldybėje vyksta
mokymai, kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims dirbantiems su jaunimu.
Didžiosios dalies apklausos dalyvių nuomone, neformalaus ugdymo jaunimui savivaldybėje
pakanka, tačiau toks ugdymas nėra visiems prieinamas (12 pav.). Atsakydami į klausimą,
kokie yra jaunimo poreikiai neformaliam mokymui ir konsultavimui savivaldybėje, jaunimo
organizacijų atstovai nurodė, jog, viena vertus, jaunimo organizacijų poreikiai yra
pakankami, tačiau trūksta susiklausymo tarp organizacijų, tarp savivaldybės darbuotojų ir
jaunimo organizacijų, kita vertus, jie patenkinami bendradarbiaujant su visada pasiruošusia
padėti jaunimo reikalų koordinatore. Taip pat buvo pažymėta, jog trūksta neformalių viešų
susitikimų, kurių metu aktyvus jaunimas galėtų susipažinti vieni su kitais ir užmegzti
bendradarbiavimą.
12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=24

Taip, bet ne visiems prieinama

42,9

Ne, nepakanka

28,6

Taip

N/N

23,8

4,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Šakių savivaldybės teritorijoje įgyvendinami
mokymai, kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims, dirbantiems su jaunimu.
Bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių asmenų vertinamas kaip
pakankamai glaudus; 2008 – 2011 m. finansuoti du projektai, skirti su jaunimu dirbančių
asmenų bendradarbiavimo stiprinimui (bendradarbiavimo stiprinimas nurodomas kaip
pagrindinė tema kvalifikacijos kėlimo mokymams) bei savivaldybės lėšomis įgyvendinti pora
projektų, užtikrinančių asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą
informacija ir patirtimi.

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4
Metodikos indikatorių.
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15 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
mokymai ir
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Savivaldybėje tiriami Trūksta veiksmų
Tęsti mokymų poreikio
konsultavimas
mokymų poreikio
koordinacijos tarp
vertinimus, nuolat rengti
vertinimai.
organizacijų,
mokymus su jaunimu
Savivaldybė
savivaldybės
dirbantiems asmenims,
organizuoja ir
darbuotojų ir
stiprinti bendradarbiavimą
finansuoja jaunimui
jaunimo organizacijų. tarp savivaldybės ir
skirtus mokymus ar
neformalaus ugdymo
konsultavimą.
paslaugų teikėjų. Jaunimo
Kai kurios jaunimo ir
neformalus ugdymas turėtų
su jaunimu
išlikti svarbiu savivaldybės
dirbančios
jaunimo politikos prioritetu.
organizacijos
Atsižvelgiant į ribotas
organizuoja
finansines savivaldybės
neformalius jaunimo
galimybes, neformaliam
mokymus bei vertina
švietimui turėtų būti
šių mokymų kokybę.
išnaudojamos nacionalinio
projektinio finansavimo
Asmenys, dirbantys
Savivaldybėje veikia
Kol kas stinga
galimybės, potencialiai
su jaunimu
kelios organizacijos,
profesionalių
jungiantis su kitomis
teikiančios
jaunimo darbuotojų.
savivaldybėmis.
neformalaus ugdymo
paslaugas.
Jaunimo neformalaus Įgyvendinami
Jaunimo
ugdymo padėtis
mokymai,
organizacijos netiria
kvalifikacijos
mokymo poreikių,
tobulinimo kursai
tad jų veiklos
asmenims
kryptingumas ir
dirbantiems su
tikslumas jaunimu.
diskutuotinas.
Daug konsultacinės
veiklos vykdo JRK.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Šakių rajono savivaldybėje jaunimo informavimui yra skirta keletas priemonių – moksleivių /
studentų laikraščiai, radijo ir televizijos laidos, elektroniniai laikraščiai, skyreliai, skirti
jaunimui vietinėje spaudoje bei jaunimui skirti internetiniai puslapiai / portalai. Jaunimas
taip pat informuojamas per sukurtas elektronines konferencijas, socialinį tinklą Facebook;
informacija yra pateikiama ir per Šakių rajono mokinių tarybą, Šakių jaunimo organizacijų
sąjungą „Apskritasis stalas“, mokyklas, Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrių.
Remiantis JRK pateikta informacija, kiekviena savivaldybės institucija ar įstaiga bei jaunimo
organizacijos ir kitos organizacijos, informacijos pateikimu žiniasklaidai ir kitoms
informavimo priemonėms, rūpinasi pačios, ir daro tai pakankamai gerai – jos nuomone,
informacijos, skirtos jaunimui, yra pakankamai.
Visas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas JRK apie pokyčius informuoja
savivaldybės puslapyje, elektroniniu paštu, spaudoje, per informacinius renginius ar
pristatydama jaunimo politiką įvairiuose renginiuose, plakatais ir skrajutėmis ir neformaliais
kanalais. Šie informavimo kanalai taipogi yra priimtini organizacijoms – joms patogiausia
informaciją gauti elektroniniu paštu, sužinoti iš spaudos bei savivaldybės internetinio
puslapio.
13 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Atsakymų proc. N=24
Savivaldybės įgyvendinamus projektus
jaunimui

57,1

Jaunimui aktualius renginius

47,6

Projektų finansavimo galimybes

47,6

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais
Ne, jokios informacijos iš savivaldybės
negauname
Kita

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
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23,8

19,0

14,3

Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, apie pusę apklausos dalyvių
minėjo tai, kas jiems aktualiausia – informacija apie savivaldybės įgyvendinamus projektus,
skirtus jaunimui, jaunimui skirtus renginius ir finansavimo galimybes (13 pav.). Tuo tarpu
mažiausiai informacijos gaunama apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus jaunimo politikos
aktualijoms priskirtinus sprendimus – natūralu, kad tokio pobūdžio informacija buvo
apibūdinama kaip tokia, kokios labiausiai stinga (14 pav.).
14 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=24
Informacijos apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus sprendimus
jaunimui aktualiais klausimais

52,4

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui,

42,9

Informacijos apie projektų finansavimo
galimybes,

28,6

Informacijos apie jaunimui aktualius
renginius

19,0

Kita

9,5

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai iš esmės yra pakankamai patenkinti
savivaldybės pateikiamos informacijos išsamumu, nors, ko gero, erdvės tobulėjimui šioje
srityje tikrai yra (15 pav.).
15 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=24
Pakankamai išsamiai

33,3

Vidutiniškai

28,6

Mažai

14,3

N/N

9,5

Labai prastai

9,5

Labai išsamiai

4,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011

33

Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigimu, informaciją iš savivaldybės jiems būtų
priimtiniausia gauti elektroniniu paštu iš jaunimo reikalų koordinatorės – taip teigė absoliuti
dauguma respondentų (16 pav.). Kaip beveik pusei apklausos dalyvių priimtini būdai buvo
minėta informacija vietinėje spaudoje bei savivaldybės internetinėje svetainėje, o mažiausiai
efektyvus būdas – informaciniai renginiai.
16 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų
proc. N=24
El. paštu iš jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

81,0

Iš informacijos vietinėje spaudoje

47,6

Savivaldybės internetinėje svetainėje

42,9

Neformaliais kanalais

19,0

Iš plakatų ir skrajučių

19,0

Per informacinius renginius

9,5

Kita

4,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybė kasmet organizuoja virš 10 diskusijų tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo bei
jaunimo organizacijų jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais. Taip pat per metus Šakių
rajono savivaldybė suorganizuoja dvi konferencijas jaunimui – paskutinė konferencija vyko
šių metų gegužės mėnesį, joje dalyvavo apie šimtą dalyvių.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Jaunimo organizacijos bei organizacijos, dirbančios su jaunimu, apie savo vykdomą veiklą
dažniausiai informuoja tuo būdu, kuris jiems yra priimtiniausias gauti informaciją patiems –
elektroniniu paštu (17 pav.). Be to, organizacijos vertina neformalius kanalus – pagirtina, jog
į šį komunikacijos būdą savivaldybėje kreipiama pakankamai dėmesio ir jis yra pilnai
išnaudojamas (susisiekiama elektroniniu paštu, organizuojamos elektroninės konferencijos,
bendraujama per socialinį tinklą Facebook).
Kalbėdami apie tai, kaip būtų galima pagerinti jaunimo informuotumą apie savivaldybėje
vykdomą jaunimo politiką, jaunimo organizacijų atstovai minėjo, jog pirmiausiai reikalingas
sistemingas informacijos pateikimas. JRK nuomone, dar reikėtų tobulinti šiuolaikinę jaunimo
komunikacijos sistemą: organizuojant tiesioginius pristatymus, informacinius renginius,
informuojant tiesiogiai elektroniniu paštu, skelbiant specialioje Šakių jaunimui skirtoje ir jau
veikiančiose interneto svetainėse.
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17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? N=24
El. paštu

61,9

Neformaliais kanalais

52,4

Plakatais ir skrajutėmis

52,4

Vietinėje spaudoje

42,9

Savo internetinėje svetainėje

38,1

Per informacinius renginius

33,3

Kita

23,8

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose
svetainėse

23,8

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
JRK taip pat pažymėjo, jog Šakių jaunimo sąjunga „Apskritasis stalas“ turi savo svetainę,
tačiau nėra atsakingo asmens, besirūpinančio informacijos pateikimu ir patalpinimu (šis
klausimas bus svarstomas JRT artimiausiu metu).

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Šakių jaunimas informuojamas per tokias komunikacijos priemones kaip moksleivių /
studentų laikraščiai, radijo ir televizijos laidos, elektroniniai laikraščiai, skyreliai, skirti
jaunimui vietinėje spaudoje bei jaunimui skirti internetiniai puslapiai / portalai.
JRK pateikta informacija, rajoniniai laikraščiai „Valsčius“ ir „Draugas“ pateikia informaciją,
skirtą jaunimui, supažindina su jaunais žmonėmis ir jaunimo organizacijomis, aprašo jaunimo
veiklą, jų įgyvendintus projektus. Nuo š.m. rugsėjo mėn. atsiradusiame laikraštyje „Mano
rajonas“ vienas puslapis yra skirtas jaunimui; tiek pat vietos jaunimo poreikiams yra skirta
Gelgaudiškio bendruomenės leidžiamame laikraštyje „Gelgaudukas“.
Šakių savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudarytos galimybės nemokamai
pristatyti savo vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones, organizacijos naudojasi šiomis
galimybėmis, ir devynios iš dešimties organizacijų bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdami
informaciją aktualią vietos jaunimui.
Jaunimo atstovai vidutiniškai (maždaug trimis balais iš 5 galimų) vertina jiems pateikiamos
informacijos išsamumą – jie nėra pilnai patenkinti jaunimo tematikos pristatymo platumu ir
visapusiškumu, jaunimo problemų analize; geriau vertinamas aktualių jaunimo ir jaunimui
skirtų iniciatyvų pristatymas (19 pav.).
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19 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5,
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=8

Pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui
skirtos iniciatyvos

3,6

Analizuojamos jaunimo problemos

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo
tematika

3,2

3,0

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, 16 lentelėje pateikiamos išvados ir
rekomendacijos pagal 6 Metodikos indikatorių.
16 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
JRK plačiai informuoja
Mažai informacijos apie Šiuo metu informacinė
informavimas apie
jaunimą apie
savivaldybėje
sistema jaunimui,
jaunimo politiką
savivaldybės jaunimo
svarstomus ir priimtus
vertinimo duomenimis,
politiką, įgyvendinamus jaunimo politikos
veikia labai gerai, todėl
projektus ir kt.,
sprendimus.
rekomenduotina
naudodama visus
išlaikyti esamą įdirbį bei
įmanomus kanalus.
informavimo lygį.
Jaunimo veiklos
Jaunimas yra gerai
Nenustatyta.
žinomumas
informuotas apie
jaunimo veiklos
galimybes
savivaldybėje.
Jaunimo leidiniai
Skiltys vietinėje
Atskiri jaunimo leidiniai.
žiniasklaidoje.
Erdvė jaunimui
Visos galimybės
Nėra žurnalistų, kurie
vietinėje
nemokamai skelbti
reguliariai rengtų
žiniasklaidoje
informaciją.
straipsnius jaunimo
tematika ar jaunimui
aktualiais klausimais
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir
veiklos planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės
tinklinės struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Šakių rajono savivaldybėje yra Jaunimo
reikalų taryba, kurios 5 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 5 jaunimo organizacijų
atstovai. Šiuo metu tarybą sudaro 10 narių – penki savivaldybės atstovai, moksleivių
parlamento atstovas, mokinių tarybos pirmininkas, jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“
pirmininkas, jaunimo kūrybos ir sporto centro direktorė bei Šakių bendraamžių psichologinės
paramos centro vadovė. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.
Išskiriamos šios JRT funkcijos:
 rinkti ir analizuoti informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės
institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;
 teikti rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms,
savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo
politikos įgyvendinimu;
 teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 inicijuoti savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus;
 teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl
jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir
tvarkos;
 analizuoti užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikti
pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių
su užsienio šalių institucijomis;
 ne rečiau kaip kartą per metus teikti savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.
Kiekvienais metais (nuo 2008 m.) Jaunimo reikalų tarybai jaunimo organizacijos pateikia po
porą pasiūlymų. Teiktų pasiūlymų pavyzdžiai: dėl mokinių savivaldos gerinimo mokyklose,
priemonių, skirtų jaunimui, ruošiant Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros
strateginį planą, dėl mokymų, akcijų, renginių ir konferencijos jaunimui organizavimo, taip
pat dėl jaunimo organizacijų veiklos gerinimo ir projektų vertinimo.
Kaip jau buvo minėta, jaunimo atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės tarybos
(komitetų, komisijų) posėdžiuose, nors ja naudojasi ne itin aktyviai, kaip ir galimybe pateikti
pasiūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo.
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7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai – bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo klausimus į įvairių skyrių darbą. Jaunimo
klausimų sprendimui savivaldybėje yra sukurta 12 darbo grupių ir / ar komisijų, skirtų spręsti
jaunimui aktualius klausimus. Tai Studijų rėmimo komisija, Piliečių iniciatyvų skatinimo
projektų finansavimo komisija, Verslo plėtros taryba, Savivaldybės strateginio plano kūrimo
rengimo darbo grupė, Vaiko gerovės komisija, Komisija ypatingiems vaikų saugumo atvejams
įvertinti, Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba, Paramos teikimo komisija, Paslaugų
skyrimo komisija, Būsto aplinkos pritaikymo komisija, Jaunimo reikalų taryba, Etninės
kultūros plėtros taryba.
Skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje dalyvaudami Jaunimo reikalų
tarybos veikloje, dalyvaudami savivaldybės tarybos posėdžiuose, rengdami jaunimo politikos
įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei rengdami savivaldybės strateginį planą (20
pav.). Šis planas, kuriame, savivaldybės atstovų teigimu, jaunimo politikai skirti 2 skyriai, bei
atskirų skyrių veiklos planai minėti absoliučiai visų respondentų, jų paklausus, ar jaunimo
politikos prioritetai ir priemonės įvardinti savivaldybės strateginiame plane bei savivaldybės
skyrių veiklos planuose. Be to, šis strateginis planas galėtų būti vadinamas gerosios praktikos
pavyzdžiu – jį kurdami bendradarbiavo įvairių padalinių specialistai, numatydami ir
planuodami priemones jaunimui.
20 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
įgyvendindami jaunimo politiką? Proc. atsakiusiųjų. N=3
Dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos
veikloje

66,7

Dalyvaudami savivaldybės tarybos
posėdžiuose

66,7

Rengdami jaunimo politikos
įgyvendinimą reglamentuojančius teisės
aktus

66,7

Rengdami savivaldybės strateginį planą

66,7

Rengdami bendrus jaunimui skirtus
projektus

33,3

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
17 lentelė. Savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose numatyti jaunimo
politikos prioritetai ir priemonės.
Padalinys
Dokumentas
Jaunimo politikos prioritetai/ priemonės
Švietimo ir
Šakių rajono
 Sukurti suaugusiųjų mokymo sistemą
sporto skyrius
savivaldybės 2011-  Tobulinti profesinio orientavimo sistemą
2017 m. plėtros
 Sudaryti palankias sąlygas gyventojų savišvietai
strateginis planas
 Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą
 Organizuoti pedagoginę-psichologinę pagalbą
vaikams, jų tėvams ir jaunimui
 Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio
užimtumą
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Padalinys

Dokumentas

Jaunimo politikos prioritetai/ priemonės
 Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir
perkvalifikavimą, specialistų pritraukimą
 Modernizuoti mokymo įstaigų materialinę bazę
 Skatinti švietėjiškas programas
 Skatinti gyventojų saviraišką ir laisvalaikio
užimtumą per sportą
Jaunimo
Šakių rajono
 Sudaryti sąlygas bendruomenių iniciatyvų
reikalų
savivaldybės 2011- įgyvendinimui
koordinatorius 2017 m. plėtros
 Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas
strateginis planas
 Skatinti ir palaikyti NVO iniciatyvas
Regioninės
Šakių rajono
 Plėtoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo
plėtros skyrius savivaldybės 2011- infrastruktūrą
2017 m. plėtros
 Remti ES ir kitų finansavimo šaltinių paramos
strateginis planas
įsisavinimą
 Skatinti gyventojų (jaunimo) verslumą
 Plėtoti paramą verslui
Savivaldybės
Šakių rajono
 Propaguoti sveiką gyvenimo būdą
gydytoja
savivaldybės 2011-  Formuoti rajono gyventojų sveikos gyvensenos ir
2017 m. plėtros
sveikatos apsaugos nuostatas
strateginis planas
 Modernizuoti sveikatos priežiūros ir socialines
įstaigas
Bendrasis
Šakių rajono
 Skatinti savivaldybės įstaigų valstybės tarnautojų
skyrius
savivaldybės 2011- kvalifikacijos kėlimą
2017 m. plėtros
 Gerinti informacijos valdymo sistemą (viduje ir
strateginis planas
išorėje)
 Diegti elektroninį viešųjų paslaugų teikimą
Socialinės
Šakių rajono
 Plėtoti darbinio užimtumo paslaugas
paramos
savivaldybės 2011- neįgaliesiems
skyrius
2017 m. plėtros
 Skatinti ir remti savanorišką socialinių paslaugų
strateginis planas
teikimą ir jų efektyvų naudojimą
 Remti neįgaliųjų asmenų medicininę, profesinę,
socialinę integraciją
 Vykdyti prevencijos ir integracijos į visuomenę
socialinės rizikos asmenims bei visuomenės
saugumą didinančias priemones
Ūkio skyrius
Šakių rajono
 Užtikrinti švarią ir saugią aplinką
savivaldybės 2011-  Šviesti gyventojus aplinkosaugos ir atliekų
2017 m. plėtros
tvarkymo klausimais
strateginis planas
 Plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, į jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
procesus yra įtraukiamas ne tik jaunimas, bet ir kitų institucijų atstovai: verslo struktūros
visapusiškai skatina jaunimo verslumą bei sukuria tam tinkamus įgyvendinimo mechanizmus.
Žiniasklaida populiarina jaunimo veiklą, skleidžia gerąją jaunimo patirtį, dalyvauja jaunimo
renginiuose, laikraščių puslapiuose patalpina informaciją skirtą jaunimui ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms, jaunimui aktualiais klausimais, o savivaldybės institucijos rengia
ir įgyvendina prevencines programas, susijusias su jaunimo socialine bei sveikatos apsauga,
bendradarbiauja sprendžiant jaunų žmonių būsto ir įsiliejimo į darbo rinką klausimais.
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7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Šiuo metu Šakių rajono savivaldybėje yra sukurta 12 darbo grupių ir / ar komisijų, skirtų
spręsti jaunimui aktualius klausimus. Be to, savivaldybės struktūras ir bendras darbo grupes,
kurios sukurtos jaunimui aktualių klausimų sprendimui, yra įtraukti 22 politikai, 53
administracijos atstovai, 4 su jaunimu dirbančios NVO, 1 jaunimo organizacija bei 17
pavaldžių įstaigų.
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, tarpžinybinis ir tarpsektorinis
bendradarbiavimas JP įgyvendinimo srityje yra gerai išplėtotas. Savivaldybė įgyvendina
tarpžinybines programas, kurios visos ar jų dalis yra skirtos jaunimui: Regioninės plėtros ir
bendruomeninių iniciatyvų, Darbo rinkos rengimo ir įgyvendinimo, Verslo ir turizmo plėtros,
Žemės ūkio plėtros, Švarios ir sveikos aplinkos ir energijos taupymo, Mokymosi visą
gyvenimą ir sporto, Kultūros plėtros, Jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų, Socialinės
apsaugos ir Sveikatos apsaugos programos.
Šakių rajono savivaldybėje taip pat yra įgyvendinamos trys nacionalinės programos Jaunimo verslumo skatinimo, Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos ir Jaunimo
politikos plėtros savivaldybėse.

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių
atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin.,
2010, Nr. 139-7112);
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.
A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653);
 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m.
balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad Šakių rajono savivaldybės
įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės, išdėstytos Šakių rajono savivaldybės jaunimo
politikos koncepcijoje, iš esmės atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus – čia
detalizuojami pagrindiniai savivaldybės jaunimo politikos tikslai ir principai, nusakomos
jaunimo politikos įgyvendinimo sritys ir tai atliekančios institucijos. Be to, nacionalinės
jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrina ir kiti teisės aktai, priimti šioje savivaldybėje –
savivaldybės jaunimo politikos strategija, integruota į 2011 – 2017 metų savivaldybės plėtros
strateginį planą, savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa, JRT nuostatai.
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Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui13. Apibendrinant 7 skyriuje pateiktą informaciją, galima
teigti, kad Šakių rajono įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo
politikos prioritetus.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 7
Metodikos indikatorių.
17 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Veikia Jaunimo reikalų
Nenustatyta.
Skatinti į jiems
integruojančios
taryba, kuri dalyvauja
aktualių klausimų
struktūros
sprendžiant su jaunimo
sprendimo procesą
politika susijusius klausimus,
įsitraukti jaunimo
teikia pasiūlymus.
atstovus, didinti jų
motyvaciją dalyvauti,
Jaunimo politikos
Savivaldybės jaunimo
Nenustatyta.
skatinti pilietinį ir
integravimas
politikos strategija integruota
socialinį
savivaldybės
į 2011 – 2017 metų
sąmoningumą.
strateginiuose
savivaldybės plėtros
dokumentuose ir įvairių strateginį planą; jaunimo
sričių (kultūros, sporto, politikos priemonės
socialinių reikalų ir kt.) numatytos atskirų skyrių
veiklų programose,
įgyvendinamose tikslinėse
planuose
programose.
Tarpžinybinių ir
Sukurta 12 darbo grupių ir /
Tarpžinybinėse
Apsvarstyti galimybes
tarpsektorinių
ar komisijų, skirtų spręsti
komisijose ir
ir poreikius jaunimo
bendradarbiavimo
jaunimui aktualius klausimus, darbo grupėse
atstovus įtraukti į jau
tinklų praktinis
įgyvendinamos trys
jaunimo atstovai
veikiančias
veikimas
nacionalinės programos
nedalyvauja.
tarpžinybines darbo
grupes ir tinklus.
Savivaldybės
Savivaldybės priimta jaunimo Nenustatyta.
Įgyvendinami
įgyvendinamų
politikos koncepcija iš esmės
projektai galėtų būti
programų ir priemonių atitinka veiklą, numatytą LR
grįsti jaunimo
atitikimas nacionalinės Jaunimo politikos pagrindų
poreikių tyrimais,
jaunimo politikos
įstatyme. Atliekami jaunimo
labiau į juos
prioritetams
poreikių bei situacijos
orientuoti.
tyrimai, kuriais vadovaujantis
grindžiami sprendimai.

13

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatoriaus „Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)“ 7.4 temoje „Savivaldybės įgyvendinamų programų bei
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams“ numatytas galimas duomenų šaltinis
„Praktiškai išnaudotų nacionalinių ir tarptautinių programų atveriamų galimybių, siekiant spręsti aktualius
savivaldybės jaunimo politikos klausimus, skaičius“.
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8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje“, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos
tobulinimo funkcijai. Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui,
t. y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar
vykdomas jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į
sprendimų priėmimo procesą;
 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat
atsiskaityti už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų
įgyvendinimo prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas
ir politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo
įrankiu, galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais14. Pirma,
informacija apie rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa,
kokią vertę ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba
galima kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia,
stebėsenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto
sudarymo procese ir padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta,
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar
kitas politikos įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta,
veiklos informacijos viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis
didinimo priemonė. Galiausiai, stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių
institucijos veiklos būdų paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos
patobulinimus. 18 lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo
ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus;
 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas;
 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo
tikslingumo vertinimas.
18 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir
problemas įgyvendinant naudą visuomenei.

14

Peržiūra
Konsensuso formavimas
dėl politikos krypties
kaitos.

Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598.
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Veikla

Stebėsena
politikos tikslus.
Duomenų rinkimas.

Vertinimas
Duomenų analizė ir
interpretavimas.
Duomenys imami iš
stebėsenos sistemos ir
renkami papildomai.
Kartą per 2 – 3 metus.

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

Peržiūra
Turimų šaltinių (tyrimų,
vertinimų) sisteminimas
ir apžvalga; diskusijų
inicijavimas.
Kartą per 5 metus.

Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo
tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, jų
įvairovė, kokybė ir naudingumas;
 antra, pristatoma, ar ir kokie duomenys apie jaunimo situaciją yra sistemingai
renkami savivaldybėje;
 trečia, aptariama, ar ir kokiu mastu savivaldybėje vykdomas jaunimo politikos
įgyvendinimo vertinimas;
 ketvirta, aptariama, kiek renkami stebėsenos duomenys, vykdomų tyrimų ir
vertinimų rezultatai yra naudojami sprendimų priėmimo procese;
 penkta, aptariamas inovacijų taikymas ir plėtra įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Šakių rajono savivaldybėje 2010 metais buvo
atliktas jaunimo situacijos tyrimas, kurio vienas iš tikslų buvo atlikti jaunimo poreikių analizę.
Savivaldybėje kas dvejus – penkerius metus atliekami jaunimo padėties tyrimai. Šiais metais
buvo atliktos jaunimo / atskirų jo grupių apklausos savivaldybėje, bendrieji jaunimo padėties
tyrimai, kokybiniai tyrimai bei jaunimo padėties analizės atskirose jaunimo politikos srityse.
Šių tyrimų dėka ištirtos ir nustatytos Šakių rajono jaunimo vertybinės nuostatos, poreikiai ir
jų tenkinimo galimybės Šakių rajone, nustatytos Šakių rajono jaunimo integracijos į politinį,
ekonominį, socialinį, kultūrinį rajono gyvenimą problemos bei parengtos rekomendacijos
Šakių rajono jaunimo politikos įgyvendinimui gerinti.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją ir jos pokyčius, jaunimo politikos kryptis ir įgyvendinimą apžvelgia Šakių
rajono savivaldybės JRK metų veiklos ataskaitose. Be to, jaunimo situacijos tyrimus atlieka
pati savivaldybė – renka duomenis apie jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir
organizacijas, dirbančias su jaunimu. Savivaldybės atstovų teigimu, ši informacija naudojama
tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje. Duomenys skelbiami žiniasklaidoje,
internetinėse svetainėse.
Renkami šie duomenys:
 demografinės charakteristikos (pasiskirstymas pagal lytį, amžių, tautybę,
išsimokslinimą, pagal pagrindinį užsiėmimą, pagal gyvenamąją vietą);
 pilietinis (visuomeninis) jaunimo aktyvumas, vietos patriotizmas (jaunimo
dalyvavimas įvairių organizacijų, neformalių jaunimo grupių ar kitų organizacijų
veikloje);
 jaunimo socialinės aplinkos vertinimas;
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jaunimo požiūris į šeimą ir santuoką;
jaunimo migracija ir emigracija;
darbo ir įsidarbinimo galimybės jaunimui Šakių rajone;
laisvalaikis ir užimtumas;
jaunimo švietimas ir etnokultūrinis ugdymas;
sveikata ir žalingi įpročiai: problemos ir požiūriai;
Šakių rajono jaunimo politiką formuojančios ir vykdančios institucijos ir jų veikla;
jaunimo nuomonė apie Šakių rajono jaunimo politiką;
Šakių krašto vizija pagal jaunimą.

Pagrindinis ir didelis nuveiktas darbas jaunimo situacijos stebėsenos srityje Šakių rajono
savivaldybėje – 2010 metais atliktas jaunimo situacijos tyrimas. Jo tikslas – atlikti Šakių
rajono jaunimo poreikių ir vertybinių nuostatų, jaunimo organizacijų veiklos analizę bei
parengti rekomendacijas jaunimo politikos įgyvendinimui gerinti. Analizuojant tyrimo
duomenis, buvo nustatytos Šakių rajono jaunimo vertybinės nuostatos, poreikiai ir jų
tenkinimo galimybės bei nustatytos jaunimo integracijos į politinį, ekonominį, socialinį,
kultūrinį rajono gyvenimą problemos. Tyrimo rezultatai buvo paviešinti rajono laikraščiuose
bei internetinėse svetainėse www.sakiai.lt ir www.manorajonas.lt.
Be šio tyrimo rezultatų, remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje egzistuoja viešai
prieinamos duomenų bazės apie jaunimo situaciją Šakių rajone.
Apibendrinant galima pasakyti, jog Šakių rajono savivaldybėje yra nuveikta pakankamai daug
įgyvendinant jaunimo situacijos stebėseną bei jaunimo situacijos ir poreikių tyrimą. Vykdant
tęstinį minėto tyrimo kartojimą laike (monitoringą), tikėtina, būtų gauta išsami informacija
apie Šakių rajono jaunimo situaciją, poreikius, jų pokyčius, ir, atsižvelgiant į gautą
informaciją, būtų galima kryptingai formuoti jaunimo politiką bei jos tikslines grupes.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama, ar ieškoma geriausių
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose.
Savivaldybėje nėra atliekamas sistemingas jaunimo politikos vertinimas, tuo tarpu apie pusę
apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė vykdančios vidinius savo veiklos įsivertinimus.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje.
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą,
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Šakių rajono savivaldybės surinkta informacija pakankamai dažnai naudojasi savivaldybės
atstovai, ir šie duomenys savivaldybės administracijos dažniausiai naudojami tobulinant
jaunimo politikos įgyvendinimą, taip pat jaunimo politikos efektyvumui įvertinti. Tarp kitų
jaunimo organizacijų naudojimasis šia medžiaga yra retesnis – ja naudojasi 38 proc.
apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų. Pačios organizacijos duomenų apie jaunimo
situaciją dažniausiai nerenka (renkančios teigė tik penktadalis), ir savivaldybės duomenimis
naudojasi retai, nes nėra poreikio, o dešimtadalis išvis nežino, kad tokių esama.
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Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima daryti išvadą, kad Šakių rajono
savivaldybėje tyrimais grįstas sprendimų priėmimas yra labiau tendencija negu išimtis, kaip
kad daugumoje savivaldybių; ši situacija galėtų būti iš esmės pagerinta vykdant tęstinius
jaunimo situacijos bei poreikių tyrimus (kartojant jau sukurtą tyrimo modelį).

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios
šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Trečdalio savivaldybės administracijos atstovų nuomone, per pastaruosius trejus metus
Šakių rajono savivaldybėje buvo įdiegtos tam tikros jaunimo politikos formavimo ar
įgyvendinimo naujovės – kokybiškesnės viešosios paslaugos jaunimui. Tuo tarpu tai, kad
buvo įgyvendinta esminių naujovių, mano vos 14 proc. jaunimo organizacijų atstovų –
didžioji jų dalis sako nesą apie tai informuoti.
Kalbėdama apie pastaraisiais metais savivaldybėje įgyvendintas inovacijas, JRK paminėjo,
kad buvo patvirtinta savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, į savivaldybės 2011-2017
metų plėtros strateginį planą įtraukta 21 priemonė, skirta jaunimo situacijai Šakių rajone
pagerinti, vyksta tarpžinybinis bendradarbiavimas, įgyvendinamo bendri projektai.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8
Metodikos indikatorius.
19 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos
inovacijos
ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo
(5 ir 8 Metodikos
poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo
indikatoriai)
poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Savivaldybėje atliekama
Tyrimų tęstinumas.
Tęsti gerąją praktiką
klausimais
pakankamai daug
vykdant tęstinius jaunimo
vykdytojai. Tyrimų
efektyvių tyrimų jaunimo
poreikių ir situacijos
įvairovė, kokybė ir
politikos srityje.
tyrimus.
naudingumas
Duomenys apie
Savivaldybėje kaupiama
Tyrimų tęstinumas.
jaunimą
išsami informacija apie
jaunimą ir jo padėtį
savivaldybėje.
Jaunimo politikos
Pusė organizacijų vykdo
Nors surinkta
Sudaryti jaunimo
įgyvendinimo
vidinius savo veiklos
informacija
situacijos rodiklių sąrašą, jį
vertinimas
įsivertinimus.
naudojama politikos kasmet atnaujinti ir
efektyvumui
viešinti. Jaunimo rodikliai
vertinti, sistemingas turi būti sudaromi
jaunimo politikos
atsižvelgiant į įvairių skyrių
įgyvendinimo
poreikius, juos renkant
vertinimas nėra
bendradarbiaujama su
atliekamas.
įvairiomis savivaldybėje
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Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)
Tyrimų rezultatų ir
kitų duomenų
panaudojimas

Inovacijų taikymas ir
plėtra formuojant
bei įgyvendinant
jaunimo politiką

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos
ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo
poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo
poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Duomenys naudojami
Nenustatyta.
veikiančiomis
tobulinant jaunimo
organizacijomis. Didele
politikos įgyvendinimą,
dalimi šią veiklą JRK jau
taip pat jaunimo
vykdo, tačiau reikėtų ją
politikos efektyvumui
formalizuoti, viešinti
įvertinti.
duomenis, juos analizuoti.
Patvirtinti strateginiai
Nenustatyta.
dokumentai - jaunimo
politikos koncepcija, į
savivaldybės 2011-2017
metų plėtros strateginį
planą įtrauktos
priemonės jaunimo
situacijai gerinti,
vykdomas tarpžinybinis
bendradarbiavimas,
bendri projektai.
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo
politikos įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Šakių rajono savivaldybė yra užmezgusi ryšius su jaunimo politiką formuojančiomis ir
įgyvendinančiomis savivaldybėmis iš Rusijos, Lenkijos, Švedijos bei Vokietijos. Remiantis JRK
pateiktai informacija, bendradarbiaujant perduodama ir perimama geroji patirtis,
užmezgami nauji kontaktai, teikiama ir gaunama informacija, organizuojami susitikimai,
seminarai, vykdomos įvairios veiklos pagal įgyvendinamo projekto pobūdį, prisidedama prie
jaunimo politikos formavimo, jauno žmogaus ugdymo.
Aptariant apie gerąją praktiką bendradarbiaujant su kitomis šalimis, paminėtina, jog 2010 m.
JRK dalyvavo renginyje Vokietijoje „Ilgalaikės pagalbos jaunimui formavimas – keitimasis
patirtimi su jaunimo reikalų koordinatoriais“. Renginio metu buvo pateikta bendra
informacija apie darbą su jaunimu ir veikiančias jaunimo politikos struktūras Vokietijoje,
darbo su jaunimu planavimo pagrindinius aspektus, jaunimo dalyvavimą planavimo procese,
akcentuota seniūnijose su jaunimu dirbančių institucijų svarba. Buvo identifikuoti darbo su
jaunimu planavimo poreikiai Šakių rajono savivaldybėje, kuriose srityse reikalinga Vokietijos
partnerių pagalba, identifikuotos darbo su jaunimu struktūros vietiniu lygmeniu bei galimas
atskirų sričių bendradarbiavimas tarp šalių.
Lapkričio mėn. jaunimo veiklos planuotoja iš Vokietijos buvo atvykusi į Telšius, kur susitiko
Telšių, Plungės ir Šakių rajonų savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorės ir, padedant
planuotojai iš Vokietijos, buvo parengta Ilgalaikės pagalbos jaunimui strategija. Strategijos
tikslas – vaikų, jaunimo ir šeimų gyvenimo sąlygų vystymas ir gerinimas. Pagalba jaunimui
skirta visiems nuo 0 iki 29 metų vaikams, jaunimui ir šeimoms. Strategija buvo pristatyta
Jaunimo reikalų departamento organizuotame seminare savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriams gruodžio mėn.
Šakių rajono savivaldybės administracija, ruošdama Šakių rajono savivaldybės 2011-2017
metų plėtros strateginį planą, vadovavosi Vokietijos patirtimi.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos 9 Metodikos
indikatorių.
20 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas
Užmegzti ryšiai su
Nenustatyta.
Išnaudoti visas įmanomas
su kitomis šalimis
kitų šalių
kontaktavimo galimybes,
jaunimo politikos
savivaldybėmis.
siekiant perimti ir
įgyvendinimo
Bendradarbiaujant
sėkmingai pritaikyti
klausimais
perduodama ir
užsienio šalių jaunimo
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Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
(9 Metodikos
indikatorius)

Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
Stipriosios sritys
perimama geroji
patirtis JP
įgyvendinimo srityje.

Tobulintinos sritys
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Rekomendacijos
politikos patirtį.

10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus:
 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo
organizacijų;
 jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms;
 efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas.
Prie gerosios praktikos pavyzdžių, Šakių rajono savivaldybės administracijos nuomone,
galima būtų priskirti realius planus įkurti pirmąją šalies cirko mokyklą, naujo laikraščio
„Mano rajonas“, kuriame bus skirta vietos ir jaunimui, išleidimą, sporto klubo „Audra“
atidarytą naują sporto aikštyną (tai jau antras sporto aikštynas Šakių mieste). 2011 m.
pradėjo veikti Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro baseinas, kuris sulaukė didžiulio
moksleivių susidomėjimo - plaukimo pamokos 7-15 metų mokiniams vyksta 2 kartus per
savaitę, o iš viso baseiną lanko ir plaukti mokosi daugiau nei 100 mokinių. Be to, paties
jaunimo iniciatyva buvo įkurtas naktinis klubas „Impress“ Šakių mieste, minėta projektinė
veikla - bendravimas ir darbinis užimtumas su lenkų neįgaliaisiais.
Baseino įrengimas bei jaunimo kūrybos ir sporto centro statyba gerosios praktikos pavyzdžiu
pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant šį projektą buvo labai sutelktas visų
savivaldybės administracijos skyrių darbas, siekiant, kad jaunimas ir kiti rajono gyventojai
turėtų kokybiškas paslaugas Šakiuose. Šiuo metu į Šakius pasisemti patirties, kaip įmanoma
„ekonominės krizės“ sąlygomis pastatyti ir įrengti tokios paskirties objektus (kurių statyba ir
eksploatacija pasiteisino, nes užimtumas yra didelis) atvyksta kitų savivaldybių delegacijos.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (23 pav.).
21 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka
nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo
situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika pilnai atspindi nacionalinės
jaunimo politikos kryptis.
Siekiant dar sėkmingesnio jaunimo politikos įgyvendinimo, reikėtų daugiau dėmesio skirti
šioms sritims:
 jaunimo užimtumas;
 pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui;
 asmeninės jaunimo motyvacijos, pilietinio ir socialinio sąmoningumo ugdymas,
skatinimas dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje.
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Šakių rajono savivaldybė yra vertintina gerai15.

15

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastaividutiniškai“ ir „labai gerai“.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra pilnai integruoti į kitas viešosios politikos sritis
– jie įjungti į išsamų savivaldybės strateginį planą, kur jaunimo politikos įgyvendinimui skirta
daugiau nei 20 priemonių, bei į savivaldybės administracijos skyrių planus.
Institucinė partnerystė daugiausiai įgyvendinama per Jaunimo reikalų tarybą, kurioje, esant
reikalui, bendradarbiauja visų suinteresuotų savivaldybės skyrių darbuotojai - Švietimo ir
sporto skyrius, Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kultūros ir turizmo
skyrius, Vaikų ir jaunimo globos namai, Marijampolės visuomenės sveikatos centro Šakių
skyrius. Be to, buvo minėtos tokios bendradarbiaujančios institucijos kaip savivaldybės
gydytoja, pedagoginė-psichologinė tarnyba, darbo birža, Verslo informacijos centras,
policijos komisariatas, Meno mokykla, Jaunimo kūrybos ir sporto centras, kultūros įstaigos,
muziejai, Viešoji biblioteka ir jos filialai. Pagal šį kriterijų Šakių rajono savivaldybė yra
vertinama gerai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Jaunimas turi visas galimybes dalyvauti posėdžiuose bei teikti pasiūlymus, dalyvauti
savivaldoje, tačiau, savivaldybės atstovų nuomone, galėtų ir dažniau naudotis šiomis
galimybėmis. Jaunimo organizacijų atstovai retai dalyvauja savivaldybės posėdžiuose, vos
pusė jų yra pateikę pasiūlymų dėl jaunimo politikos klausimų. Iš jaunimo pusės išsakoma
kritika savivaldybei, jog ji nepakankamai gerai įtraukia jaunimą priimant sprendimus dėl
veiklos, susijusios su jaunimu, tačiau skirtingi vertinimo duomenys labiau rodo, jog pačiam
jaunimui stinga motyvacijos ir galbūt „primygtinesnio“ paskatinimo naudotis savo teise
daryti įtaką sprendimų priėmimui savivaldybėje. Pagal šį kriterijų Šakių rajono savivaldybė
yra vertinama gerai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybė kaupia išsamius duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenantį jaunimą, jo
padėtį, vykdomi išsamūs poreikių ir jaunimo situacijos tyrimai. Taigi galima teigti, jog
sprendimų priėmimas savivaldybėje yra iš esmės grindžiamas gautų objektyvių jaunimo
tyrimų rezultatais. Tikėtina, jog būtų pasiekta dar didesnio efektyvumo, jei minėtieji tyrimai
būtų vykdomi labai sistemingai, vienodais laiko intervalais, detaliai fiksuojant pokyčius. Pagal
šį kriterijų Šakių rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybės vykdoma jaunimo politika yra orientuota į jaunimą apskritai, įgyvendinant
jaunimo politiką yra stengiamasi atsižvelgti į visų jaunimo grupių interesus. Pagal šį kriterijų
Šakių rajono savivaldybė yra vertinama gerai.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Šakių savivaldybėje sukurtos stiprios prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui: priimti
reikiami strateginiai dokumentai, veikia Jaunimo reikalų taryba, dirba Jaunimo reikalų
koordinatorė, JRT veikloje dalyvauja kitų savivaldybės padalinių atstovai bei kitų institucijų
darbuotojai. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos – JRK užsiima išimtinai tik
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jaunimo politika, sudaromos pakankamos galimybės tobulintis. Pagal šį kriterijų Šakių rajono
savivaldybė yra vertinama labai gerai.

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi? Jeigu taip (arba ne) – kodėl?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą,
kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje
veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo
politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse:
 neformalaus švietimo plėtroje;
 didinant jaunimo galimybes įsidarbinti;
 skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą;
 rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija;
 užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę;
 mažinant jaunimo socialinę atskirtį;
 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą.
22 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=14
Savivaldybių administracijų atstovai

Skatinant jaunimo
kūrybiškumą ir verslumą

Kitos organizacijos

4,3

Skatinant tarptautinę jaunimo
veiklą

3,3

4,0

3,2

Jaunimui skirto neformalaus
švietimo plėtroje

3,7

Rūpinantis jaunimo sveikata ir
priklausomybių prevencija

3,7

3,1

Mažinant jaunimo socialinę
atskirtį

3,7

3,1

Užtikrinant jaunimo
dalyvavimą, aktyvumą, savanor
ystę

3,7

Didinant jaunimo galimybes
įsidarbinti

2,7

3,4

2,7

2,3

Šaltinis: Šakių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus Šakių savivaldybės
įgyvendinama jaunimo politika pasiekė tikrai gerų rezultatų, todėl jaunimo politikos
rezultatyvumas yra vertintinas labai gerai. Sėkmingam jaunimo politikos įgyvendinimui
pasitarnauja ne tik pakankamos institucinės prielaidos (priimti atitinkami teisės aktai ir
planavimo dokumentai), tačiau ir aktyvi savivaldybės darbuotojų, ypatingai JRK, veikla.
Didelis privalumas yra tai, kad savivaldybėje vykdomi jaunimo poreikių ir situacijos tyrimai,
aktyviai naudojamasi užsienio savivaldybių patirtimi.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
21 lentelė. Atliktų interviu sąrašas
Vardas, pavardė
Pareigos
Danutė Jurgutienė Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė
Vytautas
Bendruomenės atstovas
Bieliauskas
Šaltinis: sudaryta autorių
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